
BESLUITENLIJST 
Vergadering college van B&W 

Datum: 26 februari 2019, Wijkcentrum Spokie te Opsteller: Els Jonker 

Hoogezand 

Zaak: 2019/ Mailadres: els.jonker@midden-groningen.nl 

Aanwezig: 

A. Hoogendoorn, burgemeester, voorzitter 

A.F. Woortman, wethouder 

P. Verschuren, wethouder 

J. Borg, wethouder 

E. Drenth, wethouder 

T. van de Poel, loco-gemeentesecretaris 
Verslaglegging: E. Jonker, directiesecretaris 

Afwezig: 

H.J.W. Mulder, secretaris 

J.J. Boersma, wethouder 

Nr Onderwerp Advies/Beslispunten 
1 Collegevoorstel Jaarplan Veiligheid 

2019 (2019-005333) 
1. Het Jaarplan Veiligheid 2019 voor de ge

meente Midden-Groningen vaststellen 

Besluit 
Het college besluit conform voorstel. 

2 Concept raadsbrief voorontwerp 
bestemmingsplan KC Kolham 
(2019-004852) 

1. In te stemmen met de inhoud van de 
raadsbrief; 

2. de raadsbrief door te sturen naar de (leden 
van de) raad. 

Besluit 
Het college besluit conform voorstel. 
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3 Collegevoorstel Dienstverleningsover
eenkomst WO-DEAL Midden-
Groningen 2019 (2018-037869) 

1. De samenwerking met Werkorganisatie DEAL 
verlengen door het sluiten van de Dienstver
leningsovereenkomst 2019 om: 
in 2019 VTH taken te laten uitvoeren voor 
een budget van € 504.486,-, zoals beschre
ven in het Contractblad in Bijlage 2 van de 
DVO2019; 
De kosten voor de uitvoering van de 
versterking binnen compliance a € 409.905,-
worden gedekt door de leges die Centrum 
Veilig Wonen betaalt; 
De kosten voor uitvoering VTH-taken buiten 
compliance a € 94.851,- dekken uit het 
Programma Aardbevingen, 
in 2019 Buitengewoon opsporingsambtenaren 
(BOA's) in te huren en in te zetten zoals 
beschreven in het Contractblad in Bijlage 1 
van de DVO 2019. 

Besluit 
Het college besluit conform voorstel. 

4 Concept-raadsvoorstel Controleveror
dening gemeente Midden-Groningen 
(2019-001967) 

1. Instemmen met het aanbieden van het 
bijgevoegde raadsvoorstel aan de 
gemeenteraad. 

Besluit 
Het college besluit conform voorstel en is akkoord 
om bijgevoegd raadsvoorstel aan te bieden aan de 
raad. 

5 Collegevoorstel Fusie basisscholen 
Meeden (2018-017328) 

1. Positief advies uitbrengen over de voorge
nomen fusie tussen OBS De Mieden en de 
CBS Sjaloom in Meeden op grond van artikel 
64b lid 2 onder j van de Wet Primair 
Onderwijs. 
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Midden-Groningen 



Pagina: 

Datum: 

Zaak: 

3 van 5 

26 februari 2019, Wijkcentrum Spokie te 

Hoogezand 

Besluitenlijst: Vergadering college van B&W 

2. Stichting OPRON en de VCO-MOG informeren 
via de brieven opgenomen in bijlage III. 

Besluit 
Het college besluit conform voorstel. 

6 Collegevoorstel Overname Steendam-
merbrug te Steendam van het water
schap Hunze & Aa's 
(2018-036578) 

1. In te stemmen met de door het waterschap 
Hunze & Aa's voorgestelde overdracht met 
een afkoopsom ter grootte van € 294.844,-
voor de Steendammerbrug in Steendam. 

2. In te stemmen met het zelf bedienend 
maken van de Steendammerbrug in 
Steendam en hiervoor de te ontvangen 
afkoopsom aan te wenden. 

3. De raad te informeren conform bijgaande 
raadsbrief en de formele begrotingswijziging 
later aan de raad voor te leggen door dit bij 
de voorjaarsnota te betrekken. 

Besluit 
Het college besluit het voorstel aan te houden en 
volgende week te agenderen zodat het besproken 
kan worden in aanwezigheid van wethouder 
Boersma. 

7 Concept-raadsvoorstel Plan van Aan
pak versterking Midden-Groningen 
(2019-005264) 

1. Het Plan van Aanpak versterking Midden-
Groningen ter instemming voorleggen aan de 
gemeenteraad. 

Besluit 
Het college besluit conform voorstel en is akkoord 
om bijgevoegd raadsvoorstel met redactionele 
wijzigingen in het raadsvoorstel en concept 
raadsbesluit onder mandaat van wethouder 
Woortman aan te bieden aan de raad. 
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8 Raadsvoorstel Midden-Groningen in 
de regio: door samenwerking op weg 
naar meer evenwicht. 
(2019-001842) 

1. Instemmen met de inhoud van de notitie 
"Midden-Groningen in de regio: door 
samenwerking op weg naar meer evenwicht 

2. De tekst van de notitie vast te stellen en als 
leidraad te benutten in de bestuurlijke 
contacten naar buiten toe. 

Besluit 
Het college besluit conform voorstel en is akkoord 
om bijgevoegd raadsvoorstel met redactionele 
wijzigingen in de visie en in het raadsvoorstel onder 
mandaat van burgemeester Hoogendoorn aan te 
bieden aan de raad. 

9 Verordening doelmatigheid en 
doeltreffendheid Midden-Groningen 
(2019-004397) 

1. Vaststellen van de verordening 
doelmatigheid en doeltreffendheid (ex 
artikel 213 a) gemeente Midden-Groningen. 

Besluit 
Het college besluit conform voorstel en is akkoord 
om bijgevoegd raadsvoorstel aan te bieden aan de 
raad. 

10 Lijst algemene uitnodigingen college De lijst met algemene uitnodigingen wordt 
doorgenomen. 

11 Raad (terugblik en vooruitblik) -

12 Rondje ervaringen delen wijken en 
dorpen 

De ervaringen in de wijken en dorpen worden 
gedeeld. 

13 Perslijst/activiteitenlijst/vastgestelde 
besluitenlijst vorige vergadering/ 
planning dinsdagmiddag 2018 

De lijsten worden doorgenomen. 

14 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen - Naar aanleiding van het gesprek van wethouders 
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portefeuillehouders Borg en Woortman met de Weikoop vanochtend zal 
de Weikoop bij de ODG aangeven akkoord te gaan 
met het aanhouden (1 maand) van het besluit over 
de omgevingsvergunning en daarnaast bereid te zijn 
om met de gemeente in gesprek te gaan over 
inpassing van hun plan in het gebied. Het college 
verzoekt de ambtelijke organisatie om op korte 
termijn dit voor te bereiden in afstemming met de 
portefeuillehouders. 
- Het college besluit dat hij de petitie van het 
Groningerhuis ondersteunt. In de petitie staat dat 
Groninger Huis lid wil worden van de Coöperatie 
"Duurzaam Menterwolde UA". Duurzaam 
Menterwolde exploiteert zonnepanelen in het 
zonnepanelenpark "Sunbrouck" te Zuidbroek (Oost-
Groningen). 

15 Het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

16 Sluiting -

Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 februari 2019, 

A. Hoogendoorn 
Burgemeester 

T. van de Poel 
Loco-Secretaris 

gemeente 
Midden-Groningen 


